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ACTA DEL CONSELL DE SALUT 

Data: 22 de desembre de 2015, 18:30h 

Lloc: Sala de Cadires Vermelles la Seu del Districte de Sants-Montjuïc (C/ Creu Coberta, 104) 

 
Persones assistents: 
 

Sr. Domingo Alonso, Conseller de Salut del Districte 

Sr. Jaume Estany, Gerent Consorci Sanitari de Barcelona  

Sra. Pilar Solanes, Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona 

Sra. Dolors Roca, Agència Salut Pública Barcelona 

Xavier Llebaria, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona  

Sra. Núria Izquierdo,  Consellera grup municipal CIU 

Sra. Mª Lluïsa Pahissa, Consellera grup municipal CUP 

Sr. Ángel Federico Lao, Conseller grup municipal Ciutadans 

Sra. Marta Alonso, Consellera grup municipal ERC 

Sra. Àngels Boix, Consellera grup municipal PSC 

Sra. Mª Teresa Amat, Federació AICE 

Sr. Josep Xarles, Centre Social de Sants 

Sr. Manel Enrubia, CAPI BE 

Sra. Belén Enfedaque, ICS 

Sr. Jordi Altirriba, ICS 

Sra. Josefina Mallas, veïna 

Sra. Fàtima Larger, Centre d’Assistència Psicològica de Sants 

Sr. Josep Espin, FAEC 

Sr. Carles Descalzi, Fundació Sant Pere Claver 

Sra. Montse Boada Solsona, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 

Sra. Susanna Boada, Col·legi de farmacèutics de Barcelona 

Sra. Laia Tobella, CAP Bordeta – Magòria 

Sra. Anna Pomares, CAP Bordeta – Magòria 

Sra. Neus de Haro, veïna 

Sra. Conxita Pérez, AAVV Hostafrancs 

Sra. Maite Bertran, tècnica de projectes del Districte 

 
Persones excusades: 
 
Sra. Gemma Tarafa, Comissionada de Salut 

Sr. David Clusa, Sant Pere Claver 

ACAF 

Sr. Enric Jara, Centre social de Sants 
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Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior: 

2. Constitució del Consell Sectorial de Salut i elecció de vicepresidència del Consell 

3. Línies estratègiques de Salut per a la Legislatura 

4. Resum del Pla d’Equipaments Sanitaris, districte de Sants-Montjuïc 

5. Informe de Salut de Barcelona 

6. Informació de les dinàmiques de treball per a la elaboració del PAM-PAD i del consell 

sectorial de salut 

7. Torns de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior: 
 

El Sr. Domingo Alonso, Conseller de Salut, inicia el Consell Sectorial de Salut donant la 
benvinguda a les persones assistents, que es presenten. Sense cap esmena es dóna per 
aprovada l’acta de l’anterior reunió. 
 
2. Constitució del Consell Sectorial de Salut i elecció de vicepresidència del Consell 
 
Domingo Alonso informa que s’ha pensat en afegir l’àmbit de Medi Ambient en aquest Consell 
Sectorial (abans estava a urbanisme), perquè es creu que hi té més relació. S’està adreçant a 
les entitats que tracten el medi ambient al districte per veure com es pot enfocar aquest tema o 
si caldria fer una taula específica. Demana l’opinió de les persones assistents. A continuació 
s’obre un torn de paraules: 
 

 Es demana incorporar formalment al Consell a una persona responsable de l’àmbit dels 
Serveis Socials municipals al districte, i també dels temes d’Educació de caràcter puntual i 
intersectorial. Es respon que no hi ha cap consell específic de serveis socials, és un tema 
molt transversal, però s’està d’acord en que estaria be convocar-los..  

 

 Teresa Amat diu que el Consell estarà format aleshores per entitats de salut, de medi 
ambient i també de persones d’Acció social però des del punt de vista de la salut. Jaume 
Estany, Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, comenta que caldria algú més enllà de 
l’Institut de Serveis Socials, ja que hauria de ser del Districte per tractar temes com 
l’estratègia domiciliària, el suport a la llar, els projectes conjunts i temes compartits.  

 

 Es considera que 3 àmbits en un sol Consell és molta càrrega. Potser després podrien tenir 
cadascú el seu espai perquè no sigui massa general. Es respon que a mida que es vagi 
treballant es veurà si la necessitat és formar taules específiques o acotar la representació. 

 

 Pilar Solanes diu que les entitats relacionades amb la salut són les que treballen amb 
problemes de salut però també caldria trobar entitats que treballin la promoció de la salut, 
amb caminades i altres accions que incideixen positivament en la salut. Sobre Serveis 
Socials creu interessant incorporar-ho i es veurà després com fer-ho perquè sigui més àgil. 

 

 Es proposa convidar també un representant del Consorci d’Educació, ja que per exemple 
quan es fan accions sobre l’obesitat és probable que s’incorporin a les escoles, o sobre les 
polítiques de vacunació, etc. Conxita Pérez comenta que no s’ha de tenir por a que vingui 
molta gent i és molt important que s’incorpori Serveis Socials i també Prevenció i seguretat, 
que han treballat molt aïllats especialment en temes de gent gran i malalties mentals.  

 

 Teresa Amat recorda que ja hi ha un consell de gent gran i un de persones amb 
discapacitat. Cal anar en compte de no duplicar. Conxita Pérez respon que es tracta de 
coordinació.  

 

 Es destaca que els serveis de salut donen cada vegada més importància al treball social, 
determinant de salut. Cal per exemple considerar la sociopatia com a factor determinant en 
la salut i en les estratègies a seguir. 

 
Domingo Alonso destaca que a partir d’ara caldria treballar en temes específics i aleshores 
buscar a les persones i entitats que hi influeixen i hi vulguin participar. També caldria convidar a 
persones que no siguin d’entitats i a tothom interessat. L’elecció de la Vicepresidència s’ajorna 
pel proper Consell perquè hi ha poca presència d’entitats i si entren entitats de Medi Ambient o 
d’altre caire caldria donar més opcions. 
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3. Línies estratègiques de Salut per a la Legislatura 
 
Domingo Alonso excusa l’absència de Gemma Tarafa, Comissionada de Salut. Pilar Solanes, 
de la Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, informa sobre les línies proposades del 
PAM en relació a l’àmbit de la salut, que seran sotmeses a un procés participatiu.  
 
El PAM de salut es basa en considerar la salut com un dret i es divideix en 5 eixos. No recull 
totes les accions en l’àmbit de la salut a la ciutat sinó aquells punts bàsics, ja que tot el que es 
considera essencial es continuarà fent. Per tant només s’inclouran aquells temes nous o en els 
que cal aprofundir especialment. Hi ha altres línies relacionades amb la salut en altres espais 
del PAM (medi ambient, mobilitat o Serveis Socials). En aquests casos hi ha línies que tenen 
impacte sobre la salut, com el pla d’actuació d’interacció social i sanitària, les bones 
experiències pilot entre salut i serveis socials (compartir la història social i clínica, els protocols 
de l’ictus o de maltractament a la gent gran, la formació conjunta, etc.) o l’estratègia de ciutat 
de suport a famílies cuidadores. Els 5 eixos són: 
 

 Defensa de la salut pública, equitativa i de qualitat. Per exemple la targeta sanitària 
accessible, l’actualització del Pla d’Equipaments de salut de la ciutat 2016-2023, donar 
impuls al treball de l'atenció primària i l’acció comunitària o l’estudi del model sanitari. 

 Reducció de les desigualtats en salut. L’informe de salut assenyala grans desigualtats 
causades pels determinants de salut i per exemple cal aprofundir en el programa de salut 
als barris, dotar econòmicament un conveni amb entitats de suport farmacològic per evitar 
la pobresa farmacològica en coordinació amb els serveis sanitaris, o treballar el Pla de 
desigualtats en salut per articular aquest tipus d’accions. 

 Elaborar una estratègia de salut mental: la ciutat ha de tenir la capacitat de posar a 
disposició tots els efectius per millorar-la, especialment en la promoció i prevenció però 
també en la prestació de serveis. Al gener es començarà a treballar amb un grup promotor 
per constituir una Taula de salut mental a la ciutat.  

 Promoure la salut sexual i reproductiva, en especial entre les dones i el col·lectiu LGTBI. 
Treballar en un Pla d’actuació conjunt, ja que hi ha més de 200 programes a la ciutat i cal 
articular, prioritzar i avaluar. 

 Millorar la participació efectiva i coordinada de les entitats i la ciutadania: treballar de 
manera més coordinada i estratègica, focalitzant-se en determinades temàtiques i 
problemes. Per exemple cal treballar els temes de sensibilització ciutadana sobre el sida, la 
diabetis o la fibromialgia i la sensibilitat química i el síndrome de fatiga crònica. 

 
Jaume Estany destaca que la salut mental no té un sentit només mèdic sinó que cal un 
abordatge integral i de caràcter intersectorial, ja que també cal treballar des d’habitatge (quotes 
habitatge protegit) o serveis socials (persones que estan al domicili o la reinserció laboral). Pilar 
Solanes afegeix l’àmbit educatiu, cabdal amb els temes de prevenció, i l’àmbit comunitari.  
 
4. Resum del Pla d’Equipaments Sanitaris, districte de Sants-Montjuïc 
 
Jaume Estany excusa l’absència de Xavier Altimiras i seguidament informa sobre el Pla 
d’Equipaments Sanitaris, elaborat pel període 2008-2015 com un conveni entre la Generalitat, 
el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament per la millora de la qualitat de la xarxa sanitària 
del districte. Es destaca: 
 

 El conveni es basa en l’atenció primària de salut, atenció de la salut mental, atenció 
sociosanitària i l’atenció especialitzada. 

 Dóna resposta a noves característiques i reptes de l’entorn: atenció global en centres 
integrats amb orientació comunitària, diversitat de les fonts de finançament i la poca 
disponibilitat de solars per donar resposta al creixement de la població. Per exemple a la 
Marina del Prat Vermell hi havia una reserva de sòl que esperava molt creixement 
demogràfic però no es compleix necessàriament. La previsió s’ha de fer per barris. 
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 Atenció primària: el CAP Carreras Candi, que no reuneix les condicions, requereix d’una 
substitució i actualment està en fase de projecte executiu. L’abast coincidirà amb el barri de 
Sants-Badal. CAP Consell de Cent: tancat al 2010 i substituït pel CAP Bordeta-Magòria. 

 Atenció sociosanitària: s’ha fet el nou centre Clínica Sant Antoni per trasllat de la Clínica 
Provença i Figarola Pera. 

 Salut mental: nou equipament de Numància i remodelació i ampliació de l’Hospital de Sant 
Pere Claver, que al 2009 es va ampliar millorant del confort de l’assistència. A principis del 
2015 es va iniciar l’equipament de Cal Muns d’atenció a la salut mental. S’ha guanyat en 
centralitat al barri, proximitat, confort i ampliació de l’horari. S’està pendent d’acabar de 
donar contingut a les plantes residencials. S’agraeix la dedicació a la Fundació. 

 En l’àmbit de la salut mental es destaca que s’ha treballat en conjunt amb el coordinador 
Jordi Blanch de l’Hospital Clínic. S’han traslladat recursos i tots els ingressos es faran al 
Districte.  

 Atenció especialitzada: incorporació de la caserna de Bombers a l’Hospital Clínic, un 
projecte d’envergadura, i reforma de l’Hospital Sagrat Cor i l’Hospital Plató. S’explica l’estat 
de situació del conveni i les reserves d’espai. 

 
Del CAP Bordeta – Magòria es destaca que els creixements urbanístics que l’havien 
d’acompanyar no s’han produït. Cal treballar amb l’accessibilitat i el continu urbà des de la Gran 
Via. A nivell de barri, que havia tingut locals precaris, permet treballar millor i amb més 
flexibilitat. Hi ha servei d’ecografies i petits serveis de cirurgia, millorant la cartera de serveis. 
Laia comenta que s’ha començat a fer petita cirurgia i sí estan aïllats però al C. Constitució 
estan creixent edificis de forma molt ràpida. Pregunta si hi ha previsió del creixement urbanístic. 
Josep Espín pregunta si ha de tenir més serveis dels que té ara i es respon que en principi no, 
és un centre d’atenció primària però ja és gran pensant en el futur. 
 
Domingo Alonso pregunta si la instal·lació ja està plena i es respon que no, és molt gran (3.000 
m2). Es comenta que l’ocupació de les consultes dels sanitaris no està al 100%, així que es 
podria encabir més professionals i més població. A nivell d’espais no hi ha limitacions i permet 
fer sales de treball conjunt i aprofitar al màxim les possibilitats. Jaume Estany diu que el 
l’Atenció primària té 12 hores d’atenció cada dia, amb el compromís de tenir torn de matí i tarda. 
Destaca l’esforç que fa Salut de garantir 12 hores diària d’atenció interrompuda i demana que 
es facin símils amb Serveis Socials. 
 
Finalment es fa un resum, destacant la importància del CAP Bordeta – Magòria, la reserva de 
solar de la Marina del Prat Vermell i la necessitat d’afinar amb les projeccions demogràfiques. 
 
Josep Espin comenta que les urgències nocturnes estan mal comunicades, amb manca de 
transport públic i amb dificultats per aparcar. Jaume Estany respon que l’equip de sanitaris 
mouen molta gent i amb el nou pla caldrà tornar a repassar la relació entre els serveis públics i 
les comunicacions, però també potenciar els serveis a domicilis dels CAPs. És una política de 
concentració però també de qualitat i prestigi, i felicita a l’equip mèdic i d’infermeria i fa un 
reconeixement a l’atenció primària de qualitat altíssima, juntament amb els hospitals. Esmenta 
que cal millorar el codi emergències per escurçar el temps i reforçar l’atenció domiciliaria. 
Informa també d’una novetat a nivell de ciutat, la disposició de PADES 24 hores, de manera 
molt coordinada amb atenció primària. 
 
Conxita Pérez demana que no es redueixi el personal i serveis de Manso. Es destaca un 
problema a l’Hospital Clínic, ja que sembla que per les fractures traumatològiques de gent gran 
hi ha molta llista d’espera perquè continuen havent-hi quiròfans tancats i demana que no es 
desviïn al  Sagrat Cor. Jaume Estany proposa que convidar la nova direcció mèdica del Clínic 
en propers Consells i diu que efectivament cal millorar el procés d’urgència diferida. Afegeix 
que tots el els indicadors de resultats són públics.  
 
Fina destaca l’obligació del CAP d’obrir de dilluns a divendres de 08 a 20h, al CAP Manso 
també.  Es respon que és un rumor que cal aclarir: al CAP poden organitzar la seva activitat de 
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diferents maneres, fent un seguiment de pacients i visites (poden organitzar-se aquesta atenció 
programada de matins i tardes) i una altra de resposta immediata per urgències. En general es 
reparteix 60% i 40% a la ciutat de Barcelona, i especialment els dilluns. Els professionals 
modulen els seus serveis i s’adapten. Molts equips han decidit concentrar l’activitat programada 
als divendres al mati (70%-30%), sempre garantint que a la tarda també hi ha atenció. Es 
destaca que s’han d’organitzar en torns de treball i històricament s’ha afavorit els torns de matí 
(especialment degut a temes de conciliació). Es treballa amb els professionals per repartir torns 
tot i que majoritàriament es concentren al matí ja que també estan preocupats per la conciliació 
familiar. Fina pregunta si es compleix que no s’hagi d’esperar més de 2 dies i es respon que sí, 
però menys del que agradaria. 
 
Jaume Estany informa que per exemple a les Balears funciona de 08 a 15 mentre que aquí 
estan oberts 12 hores diàries, destacant l’esforç dels professionals per garantir-ho. Demana 
que es posi en valor i recorda que no volen que disminueixi l’horari regular de l’equip, que a 
Catalunya és obligatori. Demana també un esforç a la resta dels serveis públics. Es destaca 
que l’horari no és de 08 a 20h sinó que es programa fins a les 20h, però es continua treballant.  
 
Lluïsa Pahissa diu que com a usuària agraeixen molt als professionals i són conscients del que 
han patit tots aquests anys. Comenta que pensava que el Consell de Salut no era una 
conferència sinó que es podia parlar i opinar. Recorda que s’ha parlat d’apropar els serveis a la 
gent de la Marina, però no tenen serveis. Reclama una intervenció pública en tots els espais, ja 
que s'està privatitzant la salut pública (Hospital Plató i Sagrat Cor) i voldria saber què en 
pensen les altres persones. Fina pregunta sobre el trasllat d’especialitats del Sagrat Cor a 
Manso i diu que els professionals havien signat un contracte per passar a ser treballadors del 
Sagrat Cor. Creu que la clau és desmantellar l’ICS i que no són retallades sinó privatitzacions. 
Els professionals treballen més hores, no es substitueixen, no es relleven les jubilacions, etc. I 
la sanitat pública està sota mínims.  
 
Pilar Solanes recorda que una de les línies d’actuació del PAD és la defensa de la salut pública. 
En aquest sentit des de la Comissionada s’estan fent estudis per poder informar i compartir les 
dades reals i es demanarà que es participi, també des dels Consells, així com en el procés de 
participació del PAM. Però efectivament sobre el Pla d’equipaments hi ha temes on aprofundir 
per poder fer processos de canvi. Per exemple amb eI tema de Manso i el Sagrat Cor la 
comissionada té una reunió programada, ja que s’està fent el seguiment.  
 
Domingo Alonso diu que hi ha un servei d’urgències a la Marina però està tancat degut a la 
manca d’afluència de públic. La manca de transport es treballarà amb el pla de mobilitat, i el rati 
de professionals és més favorable per la població d’aquests dos CAPS respecte a la mitjana de 
Barcelona. Però s’hauria de valorar amb ells. Es comenta que el rati del C. Foc és un 20% 
menor a la resta. Fina diu que hi ha 30.000 persones igual que a la Bordeta i es respon que es 
destinen metges segons el nombre de ciutadans però al C. Foc per qüestions de mobilitat, 
nivell social i població hi ha més metges que Poble-Sec. En el cas de més patologies hi ha més 
professionals. 
 
Conxita Pérez comenta que ja hi va haver errors amb el tema de la projecció demogràfica, així 
que cal afinar. Creu que està molt bé que s’obri 12 hores però és important arribar des de tots 
els àmbits a la conciliació personal, especialment a les empreses.  
 
5. Informe de Salut de Barcelona 
 
Xavier Llebaria, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, explica què és l’Informe de salut i 
les fonts d’origen de les dades. L’objectiu és fer un compendi d’informació sanitària que permeti 
prendre decisions i veure les tendències. També es fan per districtes. Dels continguts es 
destaca:  
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 La Governança, el context socioeconòmic i el context físic:  
o Sobre la situació sociodemogràfica l’informe agafa dades bàsicament del 2014, 

excepte algunes de l’any anterior. La població es manté i augmenta la gent gran 
respecte el 2013.  

o De l’entorn econòmic es llegeixen les dades d’atur, la cobertura de l’atur i la 
temporalitat.  

o Sobre la qualitat de l’aire es destaca que no és bona, especialment degut al trànsit 
(la  resta de variables s’apropen als nivells europeus, però caldria tenir els valors 
de l’OMS). A continuació s’expliquen els gràfics i es destaca que està molt 
relacionat amb les condicions climatològiques, que no ho afavoreixen. Al Districte 
hi ha l’estació de Can Mantega, de trànsit moderat. 

 

 La salut:  
o Durant l’any 2014 s’han detectat 300 casos de tuberculosi però es destaca l’èxit del 

programa. 
o Les infeccions per VIH/sida: en els dos últims anys s’observa un descens en la 

incidència del VIH, però no és una dada concloent perquè hi ha casos del 2015 que 
són del 2014, degut al retard en el diagnòstic. 

o Les infeccions de transmissió sexual: mesura que s’està desenvolupant amb un pla 
d’abordatge. Destaca la preocupació i la importància de la prevenció, especialment 
entre homes. 

o L’esperança de vida i la mortalitat: la tendència de l’esperança de vida al néixer 
continua en augment i de la mortalitat es comenta que en els homes la principal 
causa de mort prematura continua sent el càncer de pulmó i en les dones el càncer 
de mama, tot i que la mortalitat per càncer de pulmó mostra una tendència creixent. 
El suïcidi se situa com la tercera causa de mort prematura en ambdós sexes. 

o Les desigualtats en salut: s’inclou un aspecte novedós L’Urban HEART, un 
instrument que permet obtenir una matriu d’indicadors que resumeixen en un 
format visual molt senzill i intuïtiu les desigualtats entre àrees, i que s’ha aplicat als 
barris. S’han escollit 6 indicadors socials/demogràfics i 6 de salut i es presenten els 
mapes de cadascun dels indicadors. 

 
Finalment, es llegeixen les conclusions i s’informa que se’ls enviarà el document i està 
disponible a la web de l’Ajuntament. Jaume Estany comenta la importància de l’àmbit 
farmacològic en les interrupcions voluntàries de l’embaràs. Pilar Solanes informa que avui s’ha 
aprovat una proposició d'impugnació de la llei de l'avortament a proposta del grup municipal de 
la CUP. En un proper consell es podria treballar. 
 
Susana Boada pregunta per què la tuberculosi és més freqüent en homes que en dones i es 
respon que no ho és tant, està més relacionat amb col·lectius específics: immigrants, 
assentaments, etc. les dades són una mica esbiaixades ja que són col·lectius on la diferència 
de gènere és important.  
 
6. Informació de les dinàmiques de treball per a la elaboració del PAM-PAD i del consell 

sectorial de salut 
 
Domingo Alonso emplaçar per una propera sessió a finals de gener l’explicació i el treball sobre 
el PAM i el PAD, que es divideix en 5 eixos: 5 eixos: Una ciutat que garanteix els Drets Socials, 
Una ciutat amb nou Model Econòmic, Just i Innovador, Una ciutat de Barris, Habitables i 
Sostenibles, Una ciutat de Democràcia Oberta i Una ciutat Compromesa amb el País, Europa i 
el Món. Els eixos 1 i 3 són segurament els que tenen més relació amb la salut  i l’àmbit del 
medi ambient. El calendari previst es divideix en la Fase 1, on es treballa amb entitats i 
veïns/es als Consells de Barri i sectorials, i la Fase 2, on es vol apropar-se a col·lectius i 
veïns/es que normalment no participen. Demana suggerències de col·lectius amb els que 
treballar en aquest àmbit. Finalment, proposa que el Consell sectorial es celebri cada 3 mesos.  
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


